โปรโมชั่นบนออนไลน์ เท่ านัน้ : เครื่องกรองอากาศในรถยนต์ แอทโมสเฟี ยร์ ไดรฟ์
วันที่ 5 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. – 22.00 น.
บัตรที่ร่วมรายการ
บัตรแอมเวย์เครดิต การ์ ด
บัตรเครดิตกสิกรไทย
บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกหน้ าบัตร
บัตรเซ็นทรัล เครดิตคาร์ ด ทุกหน้ าบัตร
บัตร ซิมเพิล วีซ่า คาร์ ด ทุกหน้ าบัตร
บัตรเครดิต เทสโก้ โลตัส วีซ่า ทุกหน้ าบัตร

บัตรเครดิต KTC

ผ่ อนชาระ 0% นาน 10 เดือน
ฟรี! เครดิตเงินคืนจากบัตรที่ร่วมรายการ
ผ่ อนชาระ 0% นาน 10 เดือน
ผ่ อนชาระ 0% นาน 10 เดือน
รับฟรี! เครดิตเงินคืน 80 บาท เมื่อมียอดผ่อนชาระตังแต่
้ 9,900 บาท/เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ
*SMS ลงทะเบียนเพียงครัง้ เดียว ก่อนทารายการผ่อนชาระ พิมพ์ “AM25" เว้ นวรรค ตามด้ วยหมายเลขบัตร 16
หลัก ส่งไปที่หมายเลข 061-404-5555 และได้ รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้ อย (ค่าบริการขึ ้นอยู่กบั ผู้ให้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์)
เงื่อนไข
- ยอดการผ่อนชาระแต่ละรายการไม่สามารถนามาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่ง
จ่ายตังแต่
้ 9,900 บาทขึ ้นไป /เซลล์สลิป
- รับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 80 บาท/เซลล์สลิป และไม่เกิน 800 บาท ต่อหมายเลขบัญชีบตั รหลัก ตลอด
รายการ
- สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้ าที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้ องเพื่อรับสิทธิ์และได้ รับข้ อความตอบกลับยืนยันการ
ลงทะเบียนก่อนทารายการเท่านั ้น
- เครดิตเงินคืนจะคืนเข้ าบัญชีภายใน 60 วัน หลังจบรายการ (กรณีบตั รเสริม เครดิ ตเงินคืนจะโอนเข้ าบัญชีบตั ร
หลักเท่านั ้น)
- รายการส่งเสริมการขายนี ้ไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน
- รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้ งยอดรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้ รับเครดิตเงินคืนโปรด
ติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 90 วันหลังจบรายการ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยงั คงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชาระดีจนถึงวันที่มี
การเครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลงว่ามีการยกเลิกการทา
รายการของรายการส่งเสริมการขายนี ้
- สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ ตรวจสอบ กรณีจาเป็ น
ผ่ อนชาระ 0% นาน 10 เดือน
ต่ อที่ 1 รับฟรี! เครดิตเงินคืน 120 บาท เมื่อมียอดผ่อนชาระตังแต่
้ 9,900 บาท/เซลล์สลิป
พิเศษ รับเครดิตเงินคืน 250 บาท เมื่อผ่อนชาระ ทุก ๆ 2 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 9,900 บาทขึ ้นไป
*SMS ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ 1 ครัง้ ภายในวันที่ทารายการ พิมพ์ “AD” เว้ นวรรคตามด้ วยหมายเลขบัตร 16 หลัก
ส่งไปที่หมายเลข 061-384-5000 และสมาชิกบัตรต้ องได้ รับข้ อความตอบกลับยืนยันว่าได้ เข้ าร่วมรายการส่งเสริ ม
การขายนี ้แล้ วเท่านั ้น
- ยอดใช้ จ่ายที่ได้ รับเครดิตเงินคืนจะไม่ได้ รับคะแนน KTC FOREVER
- รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 12,000 บาท / สมาชิก 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน่
- การผ่อนชาระทุกๆ 2 เครื่อง ต้ องซื ้อภายในวันเดียวกันและหมายเลขบัตรเดียวกัน
- ได้ รับเครดิตเงินคืน ในกรณีสงั่ ซื ้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั ้น

ต่ อที่ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน 10% ของยอดใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิต เมื่อใช้ คะแนน KTC FOREVER เท่ากับยอด
ค่าใช้ จ่ายออนไลน์ต่อรายการ

ต่ อที่ 3 รับคะแนน KTC FOREVER สูงสุด X10 เท่า* (ต้ องผ่านการลงทะเบียนแลกคะแนนต่อที่ 2 มาแล้ ว และ
หากมีคะแนนเพียงพอให้ ตดั )
• เมื่อซื ้อผ่านบัตรเครดิต KTC ตังแต่
้ 1-9,999 บาท / รายการ รับคะแนน KTC FOREVER 5 เท่า* (*
คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 4 เท่า)
• เมื่อซื ้อผ่านบัตรเครดิต KTC ตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไปต่อรายการ รับคะแนน KTC FOREVER 10 เท่า*
(คะแนนปกติ 1 เท่า + คะแนนพิเศษ 9 เท่า)
*สงวนสิทธิ์คะแนนพิเศษสูงสุดไม่เกิน 7,200 คะแนนต่อเดือน และ คะแนนพิเศษหมดอายุ 31 ก.ค.65 ลงทะเบียน
แลกรับเครดิตเงินคืนและคะแนนสูงสุด x10 เท่า ผ่าน www.ktc.co.th/shoponline
ผ่ อนชาระ 0% นาน 10 เดือน

บัตรเครดิตธนาคารซิตี ้แบงค์
หมายเหตุ
1.กรณีผ่อนชาระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th นักธุรกิจแอมเวย์และสมาชิกต้ องลงทะเบียนบัตรเครดิตตามเงื่อนไขของบริษัทก่อนเท่านัน้ (ลงทะเบียน
ครัง้ แรกครัง้ เดียว) สาหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียน สามารถดาเนินการได้ ที่ www.amway.co.th เพื่อความสะดวกในการทารายการผ่อนชาระทางออนไลน์ครัง้
ถัดไป
2. บัตรสินเชื่อพร้ อมใช้ KTC PROUD บัตรสินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต FLASH Plus บัตรกรุงศรีเฟิ ร์สช้ อยส์ บัตรเงินด่วน Xpress Cash กสิกรไทย และบัตรกดเงิน
สด SCB Speedy Cash ไม่สามารถทารายการผ่อนชาระทางออนไลน์ผ่าน www.amway.co.th ได้
3. บริษัทและธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้ อกาหนด เงื่อนไข ระยะเวลา ของสมนาคุณ หรือยกเลิก รายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าหากมีข้อพิพาทเกิดขึ ้น คาตัดสินของบริษัทหรื อธนาคารถือเป็ นที่สดุ
4. รายการเครดิตเงินคืน 1 รายการ/1 ใบเสร็จรับเงิน ตามเงื่อนไขของแต่ละรายการ
5. รายการเครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็ นเงินสดได้

